
 

 

Philips
Słuchawki dokanałowe z 
mikrofonem

Przetworniki 10 mm/zamkn. 

konstrukcja

Dokanałowe
Czarna

TAE4105BK
Nadchodzi bas

Ciesz się potężnym basem w swoich utworach. Te słuchawki dokanałowe są wygodne w 
noszeniu, a pilot na przewodzie ułatwia wstrzymywanie odtwarzania. Idealne, gdy ktoś 
zadzwoni tuż przed najlepszym momentem utworu.

Mocne uderzenie. Potężne basy.
• Mocne 10-milimetrowe przetworniki neodymowe
• Mocny bas. Czysty dźwięk

Małe. Dopasowane. Wygodne.
• Twoja ulubiona muzyka w prawdziwie komfortowych warunkach
• Owalna wkładka akustyczna doskonale pasuje do kanału słuchowego
• 3 wymienne gumowe nakładki na słuchawki douszne

Od ulubionej listy odtwarzania po ważny telefon
• Wbudowane sterowanie. Łatwe sterowanie muzyką i połączeniami
• Przewód 1,2 m ze złączem 3,5 mm



 Mocny bas. Czysty dźwięk
Jak wygląda życie w podróży bez ulubionych 
utworów? Te słuchawki zapewniają mocne basy z 10-
milimetrowych neodymowych przetworników i 
wygodne słuchanie muzyki ze słuchawek dousznych, 
które są idealnie dopasowane.

Słuchaj ulubionej muzyki
Owalna wkładka akustyczna i trzy rozmiary 
wymiennych gumowych nakładek na słuchawki 
douszne zapewniają wygodne dopasowanie do ucha. 
Ciesz się każdą sekundą ulubionej muzyki.

Wbudowane sterowanie
Wykonaj połączenie. Wstrzymaj listę odtwarzania. 
Wszystko to bez dotykania smartfonu. Ustawione 
pod kątem złącze umożliwia wygodne podłączenie 
słuchawek do urządzenia przenośnego, jeśli telefon 
znajduje się w kieszeni.
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Wykończenie
• Kolor: Czarna

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

3 x 8 x 2,8 cm
• Waga: 0,01208 kg

Wymiary opakowania
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,054 kg
• Waga netto: 0,01338 kg
• Waga opakowania: 0,04062 kg
• EAN: 48 95229 10934 6
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Obie

Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Membrana: Tworzywo PET
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Średnica głośnika: 10 mm
• Impedancja: 32 Ohm
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Czułość: 104 dB

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38 x 18,1 x 24,8 cm
• Waga brutto: 1,823 kg
• Waga netto: 0,32112 kg
• Waga opakowania: 1,50188 kg
• GTIN: 1 48 95229 10934 3

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: symetryczny
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: niklowane

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18 x 8,2 x 10,5 cm
• Waga brutto: 0,193 kg
• Waga netto: 0,04014 kg
• Waga opakowania: 0,15286 kg
• GTIN: 2 48 95229 10934 0

UPC
• UPC: 8 40063 20086 9
•

Dane techniczne
Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Przetworniki 10 mm/zamkn. konstrukcja Dokanałowe, Czarna
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